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1.1.1.1.    SissejuhatusSissejuhatusSissejuhatusSissejuhatus    
Lähkma-Saunametsa  külade arengukava on koostatud perioodiks 2009-2013, 
millest lähtuvad pikemaajalised  strateegilised eesmärgid küla arenguks. 
 
Arengukava on Lähkma ja Saunametsa  külade elanike eesmärkide 
realiseerimiseks vajalike tegevuste aluseks olev dokument. Arengukava sisaldab 
küla kirjeldust (rahvastik, majandus, kultuur, infrastuktuur, haridus, sport) ning 
hetkeolukorra analüüsi ja arengutegureid ja eesmärke. 
Küla arengukava koostamisel on lähtutud Surju valla arengukavast Surju valla 
arengukava 2011-2018 (vastu võetud vallavolikogu määrusega nr 12 23.09.2011) 
  
Lähkma ja Saunametsa  külade arengukava 2009-2013 koostamisel osalesid 
Lähkma ja Saunametsa külade elanikud. 
Arengukava vastuvõtmisega  soovitakse kirjeldada hetkeolukorda ja planeerida 
tegevusi külaelu elavdamiseks, küladevaheliste koostööde tugevdamiseks ja iga 
külaelaniku kaasamiseks küla ja valla elu arendamisse. Kogukonnatunde 
suurendamine aitab säilitada ja elavda elu maal. 
 
2222. Lähkma ja Saunametsa . Lähkma ja Saunametsa . Lähkma ja Saunametsa . Lähkma ja Saunametsa     külakülakülaküladededede    profiilprofiilprofiilprofiil    
2222.1. Asend ja paiknemine.1. Asend ja paiknemine.1. Asend ja paiknemine.1. Asend ja paiknemine    
Lähkma ja Saunametsa külad moodustasid ühise külaseltsi, mille keskuseks on 
Lähkma külas asuv külamaja. Lähkma  ja Saunametsa  külad asuvad  Surju vallas, 
vallakeskusest vastavalt 8 ja 12  km kaugusel.  
Saunametsa küla piirneb põhjast Kikepera küla ja edelast Lähkma külaga. 
Lähkma küla piirinaabrid on Saunametsa, Kikepera ja Jaamaküla küla. 
2222.2. Looduslikud olud.2. Looduslikud olud.2. Looduslikud olud.2. Looduslikud olud    
Külasid läbib Lähkma jõgi. Maastik on tasane, suure osa pindalast moodustab 
metsamaa, peamiselt riigimets. Põllumaad kuuluvad eraomanikele.  
2222.3. Ajalooline taust.3. Ajalooline taust.3. Ajalooline taust.3. Ajalooline taust        
Ajalooliselt asuvad külad Saarde kihelkonnas. Piirkond on väga metsarikkas ja 
suur osa elanikest on seotud metsanduslike tegevustega.  
2222.4. Rahvastik ja asustus.4. Rahvastik ja asustus.4. Rahvastik ja asustus.4. Rahvastik ja asustus    
Püsivalt elab Lähkma külas ligikaudu  35 inimest ja Saunametsa külas 30 inimest  
 
Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1.Tabel 1. Külade vanuseline jaotus 2009. aasta seisuga rahvastikuregistri järgi 
VanusegruppVanusegruppVanusegruppVanusegrupp    0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 
Lähkma Lähkma Lähkma Lähkma 
külakülakülaküla    

4 9 2 5 3 4 4 0 1 

SaunametsaSaunametsaSaunametsaSaunametsa    
külakülakülaküla    

0 4 5 5 4 0 5 2 0 

KokkuKokkuKokkuKokku    4 13 7 10 7 4 9 2 1 

 
Kokkuvõttes: lapsi on 17 , tööealisi 28  ja pensionäre 12. 
    
2222.5. Majandus.5. Majandus.5. Majandus.5. Majandus    
Suurimad tööandjad on Riigimetsa Majandamise Keskus, Pärnu Mets AS, Surju 
Vallavalitsus, Kat&CO AS, Tootsi Turvas, Eesti Post AS 
 



 

 4

Füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal on suur. Ettevõtteid (OÜ,AS) külade 
territooriumil ei tegutse. 
Peamised sotsiaalsed tugiteenused asuvad vallakeskuses (postkontor,  kauplus, 
perearsti vastuvõtt ja vallamaja). Saunametsa külas asub oma võrkpalliplats. 
Külamaja ruumides on võimalik mängida koroonat, lauamänge, korraldada 
koosviibimisi, koolitusi jms. 
 
2222.6. .6. .6. .6. InfrastruktuurInfrastruktuurInfrastruktuurInfrastruktuur    
Bussiühendus on Pärnuga 6 korda nädalas.  
Elektrivarustus külas on rahuldaval tasemel. Lähkma külas asub  2 ja Saunametsa 
külas 2 alajaama.  
Telefoniliinid on analoogliinid. 
Veevõtt ja kanalisatsioon on enamustel juhtudel lahendatud lokaalsete 
süsteemidega. Enamik talusid kasutab salvkaeve ning kanalisatsioon toimib 
samuti lokaalselt (kuivkäimlad, kogumiskaevud).  
    
2222.7. .7. .7. .7. Võimalused ühisVõimalused ühisVõimalused ühisVõimalused ühistegevusekstegevusekstegevusekstegevuseks    
Külamaja hoone kuulub  Surju vallale, kes on selle andnud  külaseltsile tähtajatult 
tasuta rendile.  Hoone I korrus on 2010 aastal renoveeritud. Välja ehitamist vajab 
hoone II korrus, kuhu on võimalik ehitada toad ööbimiseks ja renoveerida 
olemasolev 2-toaline korter. Vee ja kanalisatsioonivõimalused on I korruse 
renoveerimise käigus juba loodud. Hoone võimaldab korraldada koosolekuid, 
koolitusi, laagreid, õppepäevi, simmaneid, toitlustada, ööbimist, kõiki 
koosviibimisis. Majas on saun, vesi ja kanalisatsioon. Maja ümber on piisavalt 
võimalusi palliplatsiks, lõkkeplatsiks ja muudeks tegevusteks. 
Info levib külarahva vahel peamiselt posti, telefoni ja e-maili teel. Vajalik on 
soetada küladesse teadetetahvlid. 
2008. aastal on asutatud MTÜ Lähkma-Saunametsa Külaselts, mis on korraldanud 
kõik seni toimunud külaüritused. Suhted Surju vallavalitsusega on head ning vald 
on toetanud külaseltsi tegevust . 

3333. Hetkeolukorra analüüs . Hetkeolukorra analüüs . Hetkeolukorra analüüs . Hetkeolukorra analüüs     
 
3333.1.Hetkeolukorra kirjeldus.1.Hetkeolukorra kirjeldus.1.Hetkeolukorra kirjeldus.1.Hetkeolukorra kirjeldus    
Piirkond on hõredalt asustatud ja seepärast pole elanike omavaheline läbikäimine 
tihe. Küla elanike, nende pereliikmete ja külaliste kokkusaamiskohana on väga 
populaarne Lähkma külamaja.  
Külamajas oleks võimalik pakkuda ka teenuseid , mille järgi peab praegu sõitma 
Surju või veelgi kaugemale (raamatute laenutus, koolitused, huviringid, 
sportimisvõimalused jne.) 
Kasutades ära külaelanike aktiivsust ning kogukonna ühistegevusi (külaselts, 
metsaühistu) on võimalik veelgi suurendada ühistegevust, erinevate hobide ja 
huvialade suurendamist.. Samuti on võimalik teiste aktiivsete inimeste ja Pärnu 
läheduse tõttu õppida ja korraldada erinevaid huvialaringe. 
 
Koolitustel osalemine ja projektitaotluste kirjutamine loob eeldused lisaraha 
saamiseks, mille abil on võimalik renoveerida külamaja II korrus, parandada 
prügimajandust (ühine prügikogumiskoht külamaja juures) ja teha ühisüritusi. 
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3.23.23.23.2. Arengutegurid. Arengutegurid. Arengutegurid. Arengutegurid    
Lähkma ja Saunametsa  külade hetkeolukorra analüüsimise tulemusena leiti küla 
arengut suunavad tegurid (swot analüüs.) 
 
MTÜ Lähkma – Saunametsa külaselts SWOT analüüs 

Tugevused Nõrkused 
 

• Suurepärane külamaja erinevate 
ruumidega, hea paik ürituste 
korraldamiseks 

• Külamaja asub looduskaunis kohas, 
jõgi 

• Aktiivne eestvedaja 
• Aktiivne rahvas 
• Aktiivsed noored 
• Erinevad põlvkonnad tegutsevad koos 
• Õnnestunud üritused 
• Suur arengupotentsiaal 
• Surju valla toetus 
• Turvaline elukeskkond 

 

 
• Inimesed on hõivatud, vähe on vaba 

aega 
• Külamaja ülalpidamiskulu 
• Kehv telefoni- ja internetiühendus 
• IT- vahendite puudus 
• Puudub traktor teede ja ümbruse 

hooldamiseks 
• Puudub asfalttee ühenduseks valla 

keskusega 
• Puuduvad töökohad kohapeal 

 

Võimalused Ohud 
 

• Projektide kirjutamine 
• Külaelanike arvu suurenemine 
• Külamaja leiab kasutust 

kaugtöökeskusena 
• Külamaja 2. korruse kasutuselevõtt 
• Maja väljarentimine 
• Kasutada tegevustes rohkem ära 

ümbritsevat loodust- matkarajad, 
kanuusõit jms 

• Koostöö teiste külaseltsidega 
• Erinevate koolituste läbiviimine 

 

 
• Külamaja suured ülalpidamiskulud 
• Rahvast jääb külades vähemaks 
• Töökohtade vähesus 

 
Swot analüüsist tulid välja külaseltsi tegutsemise eesmärgid:  
 

• Rahvatraditsioonide taaselustamine 
• Kogukonnatunde hoidmine, eri põlvkondade inimeste ühendamine, 

ühistegevused 
• Pärandkultuuri arendamine- pärandkultuuriobjektide tutvustamine ja 

tähistamine 
• Pärimuskultuuri arendamine- rahvamuusika populariseerimine ja 

rahvapillide õpe 
• Elukestev õpe 
• Sportimisvõimaluste avardamine (piljard, lauatennis), veesõidukite soetamine 
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• Külamaja 2. korruse renoveerimine 
• Ruumide sisustamine 
• Vana keldri renoveerimine 
• Ettevõtluse ja töökohtade loomine 
• Külasid ja külaseltsi tutvustava materjali koostamine ja väljaandmine 
• Piirkonna maine kujundamine ja reklaamimine 
• Laagrite ja matkade läbiviimine 

 
 


